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Szanowni Państwo! 

Witam Państwa

Serdecznie zachęcam do zapoznania się z treścią 

niniejszego prospektu. W imieniu całego personelu 

medycznego i pracowników administracji przedstawia-

my Klinikę Chirurgii Serca, jedną z pionierów kardio-

chirurgii w Polsce, która od 1 maja 2011 r. została 

włączona w struktury najnowocześniejszego szpitala 

uniwersyteckiego w naszym kraju. 

Łącząc doświadczenie kilku pokoleń wybitnych lekarzy 

z nowoczesną aparaturą i komfortowym budynkiem, 

oferujemy naszym Pacjentom jakość usługi medycznej 

na miarę XXI wieku w Unii Europejskiej. 

Zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa jest nie 

tylko obowiązkiem placówki medycznej, jest również 

ważnym środkiem leczniczym. W naszym szpitalu pod 

jednym dachem pracują 23 kliniki uniwersyteckie. 

Wspomagając się wzajemnie skutecznie rozwiązujemy 

skomplikowane problemy medyczne, oferując inter-

dyscyplinarną medycynę coraz częściej niezbędną 

współczesnemu społeczeństwu.

prof. nadzw. dr hab. n. med.

Wojciech Kustrzycki
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Odradzające się po wojnie akademickie środowi-

sko medyczne naszego miasta dysponowało solid-

ną, ale pochodzącą z XIX w. bazą szpitalną.  

W 1972 r. powstała koncepcja budowy nowego 

szpitala uniwersyteckiego, a rok później wypraco-

wano założenia pierwotnego projektu oraz przy-

znano Akademii Medycznej działkę budowlaną. 

Dopiero w 1988 r. rozpoczęto pierwsze prace 

budowlane, które niestety wkrótce wstrzymano. 

Wznowienie inwestycji nastąpiło dopiero w 1997 r. 

i była ona stopniowo realizowana, już bez przerw. 

Powstał najnowocześniejszy w Polsce obiekt, który 

formalnie rozpoczął działalność 01.01. 2003 r. jako 

Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-

-Radeckiego. Skomplikowany proces alokacji po-

szczególnych jednostek trwał 4 lata, a jako jedna 

z ostatnich do ASK przeniesiona została Klinika 

Chirurgii Serca, w której pierwszy pacjent został 

zoperowany 11 maja 2011 r. 



Klinika Chirurgii Serca
Klinika łączy ponad pół wieku tradycji z najnowocze-

śniejszą w Polsce bazą szpitalną i techniczną. Wszy-

scy mamy świadomość spoczywającej na nas ogrom-

nej odpowiedzialności. Dane nam jest pracować w 

nowoczesnym obiekcie, wybudowanym ogromnym wy-

siłkiem finansowym społeczeństwa, który musi służyć 

mieszkańcom naszego regionu. Będziemy starali się 

rozbudowywać współpracę z wiodącym szpitalami na 

Dolnym Śląsku, tak, aby Akademicki Szpital Kliniczny, 

a Klinika Chirurgii Serca w jego strukturach, zapew-

niały bezpieczeństwo i dostęp do najnowocześniejszej 

technologii medycznej wszystkim potrzebującym w 

naszym województwie.
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Kompleks budynków 

Akademickiego  

Szpitala Klinicznego
przy ul. Borowskiej jest jednym z 

największych tego typu obiektów 

w kraju. Funkcjonują w nim 23 

kliniki, 24 poradnie specjali-

styczne oraz Centrum Technik 

Obrazowych.

Blok operacyjny  

szpitala
liczy 20 nowoczesnych sal pera-

cyjnych. Klinika dysponuje dwie-

ma z nich. Są one wyposażone 

w sprzęt najnowszej generacji.

Proces leczenia 

kardiochirurgicznego 
obejmuje poza samym zabie-

giem w krążeniu pozaustrojo-

wym także opiekę pooperacyjną 

w warunkach oddziału intensyw-

nej terapii.
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Tradycje kliniki nawiązują do wielkich postaci. Już w 

1904 r. polskiego pochodzenia chirurg – Jan Mikulicz-

-Radecki dokonał pierwszej w świecie operacji na 

klatce piersiowej w komorze podciśnieniowej.  

W tym samym budynku, pół wieku później  legendarny 

dziś Wiktor Bross przeprowadził pierwszy zabieg na 

zastawce mitralnej serca, rozpoczynając tym samym 

31 marca 1955 r. erę kardiochirurgii we Wrocławiu. 

Miasto nasze stało się jednym z 3 pionierów chirurgii 

serca w Polsce. 

Historia KlinikiProject
Nazwa „Klinika Chirurgii Serca” powstała w 1972 r. 

po podziale II Kliniki Chirurgii na 3 specjalistyczne 

jednostki. Kliniką Chirurgii Serca kierowali kolejno: 

Wiktor Bross, Anatol Kustrzycki, Tadeusz Bross, Ro-

man Krupacz i od 2001 r., piszący te słowa, Wojciech 

Kustrzycki. Zabytkowy budynek przy ul. Skłowodskiej-

-Curie 66 służył klinice do kwietnia 2011 r. Od maja 

2011 r. zespół nasz pracuje w strukturach Akademic-

kiego Szpitala Klinicznego.    

Poprzednia siedziba 
Kliniki Chirurgii Serca
przy ul. Skłodowskiej-Curie 
we Wrocławiu
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Pracownicy kliniki to: 13 lekarzy, 19 pielęgniarek, 12 

instrumentariuszek, 4 perfuzjonistów oraz 2 

sekretarki. Dodatkowe wsparcie stanowi zespół 

anestezjologiczny. Wspólnie sprawujemy opiekę nad 

pacjentami przez 24 godziny na dobę przez cały rok. 

Zaplecze techniczne i nowoczesne wyposażenie otwo-

rzyło przed nami możliwości wykonywania świadczeń 

medycznych na najwyższym poziomie.

Zespół Kliniki Chirurgii Serca
Akademii Medycznej we Wrocławiu

Zespół podczas zabiegu rewaskularyzacji  
wieńcowej (CABG)

Zespół
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dr n. med.
Andrzej Dumański

Specjalista kardiochirurg, 

specjalista chirurgii ogólnej.

Zatrudniony w Klinice od 1977 r. 

Adiunkt.

lek. med.
Janusz Oczko

Specjalista kardiochirurg, 

specjalista chirurgii ogólnej. 

Sprawuje opiekę nad Poradnią 

Kardiochirurgiczną.

dr n. med.
Marek Pelczar

Specjalista kardiochirurg,  

specjalista chirurgii ogólnej. 

Zastępca Kierownika. 

Adiunkt.

dr n. med.
Anna Goździk

Specjalista w dziedzinie chorób 

wewnętrznych, kadiologii, ane-

stezjologii i intensywnej terapii. 

Adiunkt. 

dr n. med.
Andrzej Stachurski

Specjalista kardiochirurg,  

specjalista chirurgii ogólnej.  

W Klinice odpowiedzialny  

za dydaktykę.

dr n. med.
Marta Obremska

Specjalista w dziedzinie chorób 

wewnętrzych i kardiolgii. 
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dr n. med.
Maciej Rachwalik

Specjalista kardiochirurg.

Z Kliniką Chirurgii Serca związa-

ny od 2001 r.

lek. med.
Grzegorz Bielicki

Rezydent odbywający specjali-

zację z zakresu kardiochirurgii  

w Klinice Chirurgii Serca.

lek. med.
Jacek Jakubaszko

Asystent. W klinice odpowie-

dzialny za opiekę nad SKN.

lek. med.
Jakub Marczak

Z Kliniką Chirurgii Serca

związany w czasach studenc-

kich. Obecnie na studiach 

doktoranckich.

lek. med.
Rafał Nowicki

Specjalista kardiochirurg, 

specjalista chirurgii ogólnej. 

Starszy Asystent w Klinice Chi-

rurgii Serca.

lek. med.
Tomasz Płonek

Rezydent  odbywający specjali-

zację z kardiochirurgii w Klinice 

Chirurgii Serca.
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Wykonujemy zabiegi operacyjne w zakresie:

- naczyń wieńcowych
- zastawek serca
- aorty piersiowej
- leczenia zaburzeń rytmu serca

Blok operacyjny Akademickiego Szpitala
Klinicznego we Wrocławiu
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Wszczepianie “bypassu” utworzonego z
tętnicy piersiowej wewnętrznej 

Zabieg naprawczy na zastawce trójdzielnej
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